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Lei Nº 1113/1978

AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR COMPRA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  (Revogada pela Lei nº
1119 de 14.9.1978)

(Revogada pela Lei nº 1119 de 14.9.1978)

Art. 1º -  Autoriza o executivo Municipal a adquirir por compra, junto ao
Frigorífico Saporitti S/A, um terreno urbano, constante de parte do lote nº 1, da
quadra 153, com a área de 15.308,68 m² (quinze mil, trezentos e oito metros e
sessenta e oito centímetros quadrados), com as seguintes medidas e
confrontações: frente, medindo 202,00 metros com a rua Padre Saporitti; lado
direito, em linha irregular, medindo 79,00 metros, com a rua Industrial Miguel
Forte, e medindo 29,00 metros com, em linha perpendicular a esta rua no sentido
esquerdo deste terreno e medindo 32,00 metros em linha perpendicular a esta
última no sentido do Rio Iguaçu, com a Madereira Miguel forte S/A lado esquerdo,
medindo 87,00 metros, com terreno do Frigorífico Saporitti S/A, e fundos,
medindo 171,20 metros com o rio Iguaçu conforme croquis expedindo pelo
departamento de Obras e Urbanismo desta Prefeitura.

Parágrafo Único - O preço a ser pago pelo terreno ora adquirido é de Cr$
450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros) na seguinte forma: No ato da
escritura Cr$ 100.000,00(cem mil cruzeiros) o saldo devedor no montante de Cr$
350.000,00(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), será amortizado trimestralmente
a partir do exercício financeiro de 1979, para que, fica o Executivo autorizado a
computar nos Orçamentos subsequentes a importância de Cr$
50.000,00(cinqüenta mil cruzeiros) por trimestre.

Art. 2º -   Para fazer face ao pagamento inicial fica o Executivo autorizado
a abrir um crédito adicional especial de Cr$ 100.000,00(cem mil cruzeiros),
considerando-se recursos a anulação parcial da seguinte dotação Orçamentária:

05.00 - Depto. de obras, Viação e Urbanismo
05.01 - Divisão de Obras e Urbanismo
1058025.1.01  - Inicio da Construção do prédio Próprio da Prefeitura
4.1.0.0.00 - Investimentos
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4.1.1.0.00 - Obras Públicas                 Cr$ 100.000,00

Art. 3º - Autoriza o Executivo Municipal a doar ao serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial SENAI - Departamento Regional do Paraná,  o terreno
descrito e identificado no artigo 1ºdesta Lei, destinado a construção de um prédio
para a Escola da  Madeira.

Parágrafo Único - Na eventualidade da obra em apreço não efetivar-se
no prazo de 2(dois)anos, contados da data da publicação desta lei, o imóvel
doado reverterá automaticamente ao Patrimônio Municipal.

Art. 4º  -  Revogadas as disposições em contrario entrará esta Lei em
vigor na data da sua publicação.

União da Vitória, 19 de julho de 1978.  


